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Aviz 
Asupra proiectului de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 

încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi 
servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care sunt sesizate în fond cu 
proiectul de Lege privind privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante, trimis cu adresa PLx 71 din 4 
martie 2013. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 26 februarie 2013.  
Consiliul Legislativ cu avizul nr. 1056/11.12.2012, a avizat favorabil proiectul 

de ordonanţă, cu unele propuneri şi observaţii. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor pentru 

combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani 
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţile 
contractante, în vederea transpunerii Directivei 2011/7/2EU a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea 
plăţilor în tranzacţiile comerciale cu scopul de a crea un regim mai sever al 
obligaţiilor autorităţilor contractante, pentru ca instituţiile statelor membre să execute 
în termen cât mai scurt obligaţia de plată a preţului bunurilor/prestaţiilor. 

Principalele soluţii legislative propuse de prezentul proiect vizează: 
- stabilirea unor termene maximale de plată - contractuale şi legale – în 

raporturile dintre profesionişti şi in raporturile dintre profesionişti şi autorităţile 
contractante; 

- reglementarea instituţiei “daunelor-intereselor suplimentare”; 
- prevederea unei liste neexhaustive de clauze abuzive şi de criterii de 

determinare a clauzelor şi practicilor abuzive; 



- completarea unor acte normative, incidente. 
Examinarea proiectului de lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de 

13.03.2013. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul face parte din 

categoria legilor ordinare. 
În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată, 

Camera Decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
DUMITRU CHIRIŢĂ 
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